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Montaż pałąka na szyję*
8 pałąk na szyję

9 pierścień pałąka  
 na szyję

klips Do ubrania
10 etykieta z nazwiskiem
11 przezroczysta osłona

*W zestawie tylko z wybranymi modelami Jabra BIZ 2400. Dostępny także na zamówienie jako wyposażenie dodatkowe
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9 pierścień pałąka  
 na szyję

podłączanie zestawu słuchawkowego do telefonu:
-  podłącz zestaw słuchawkowy do przewodu przejściowego odpowiedniego do posiadanego telefonu
- odłącz słuchawkę od telefonu*
- podłącz przewód przejściowy do gniazda słuchawki

*Jeśli telefon ma gniazdo zestawu słuchawkowego, podłącz przewód przejściowy bezpośrednio do tego gniazda.
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polski

Dziękujemy za zakup produktu firmy gn netcom a/s.
Wszystkie produkty firmy GN Netcom A/S są projektowane i produkowane według surowych standardów jakości 
i powinny zapewnić wieloletnie bezproblemowe użytkowanie przy minimum konserwacji.

noszenie zestawu słuchawkowego z pałąkiem słuchawkowym
Wszystkie monofoniczne modele Jabra BIZTM 2400 posiadają w zestawie pałąk słuchawkowy. Aby go użyć:

 1
2 cm
3/4" 2

1. zakładanie pałąka słuchawkowego.
 Załóż pałąk słuchawkowy, umieszczając zestaw słuchawkowy na preferowanym uchu, a drugi koniec  

w kształcie litery T tuż nad drugim uchem. Dopasuj pałąk wygodnie na głowie.

2. regulacja pozycji mikrofonu.
 Ustaw mikrofon, obracając go wokół zestawu słuchawkowego i zginając wysięgnik, aż znajdzie się  

w odległości niespełna 2 cm przed ustami.
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3. obracanie wysięgnika.
 Wysięgnik obraca się o 360o.

4. Mocowanie nausznika.
 Dopasuj nausznik do głośnika zestawu słuchawkowego, zakładając jego obrzeże wokół krawędzi głośnika. 

Obróć nausznik na głośniku, aby umieścić go w pożądanej pozycji.

2 cm 
3/4"
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5. zdejmowanie pałąka słuchawkowego.
 Zdejmij nausznik, ostrożnie ściągając go z głośnika. Naciskaj wewnętrzną część kciukiem, aż zestaw 

słuchawkowy odczepi się od pałąka na głowę.

6. wkładanie zestawu słuchawkowego w pierścień pałąka słuchawkowego.
 Chwyć pałąk słuchawkowy jedną, a zestaw słuchawkowy drugą ręką. Dopasuj zestaw słuchawkowy do zewnętrznej 

krawędzi pierścienia pałąka słuchawkowego tak, aby kabel zestawu był skierowany w dół. Ostrożnie wciskaj zestaw 
słuchawkowy w pierścień pałąka słuchawkowego, aż się zablokuje (usłyszysz kliknięcie).

zakładanie zestawu słuchawkowego z zaczepem na ucho
Wybrane modele Jabra BIZ 2400 posiadają zaczepy na ucho w dwóch rozmiarach. Można je dokupić do każdego 
modelu monofonicznego jako wyposażenie dodatkowe. Aby go użyć:

 

 1 2 3
RL

1. Mocowanie wkładki do ucha.
 Wkładka do ucha to okrągła gumowa część, która stabilizuje zestaw słuchawkowy na uchu. Umieść ją wewnątrz 

pierścienia zaczepu na ucho. Ostrożnie wpychaj wkładkę do ucha przez otwór, aż w nim osiądzie. Po zablokowaniu 
zestawu słuchawkowego w pierścieniu zaczepu na ucho, wkładka do ucha również zostanie zablokowana. 

2. wkładanie zestawu słuchawkowego w pierścień zaczepu na ucho.
 Chwyć pierścień zaczepu na ucho jedną, a zestaw słuchawkowy drugą ręką. Na wewnętrznej powierzchni 

pierścienia zaczepu na ucho znajdują się oznaczenia „L” i „R”. Dopasuj kabel zestawu słuchawkowego  
z oznaczeniem „R”, jeśli chcesz go nosić na prawym uchu, lub „L”, jeśli chcesz go nosić na lewym uchu.  
Ostrożnie wciskaj zestaw słuchawkowy w pierścień zaczepu na ucho, aż się zablokuje (usłyszysz kliknięcie).
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3. regulacja pozycji zaczepu na ucho na pierścieniu dla lewego lub prawego ucha.
 Zaczep na ucho składa się z dwóch części: zaczepu i pierścienia. Jeden koniec, który ma podłużny kształt, wciska 

się w otwór na pierścieniu zaczepu, aż się zablokuje.

 Zestaw słuchawkowy z zaczepem nosi się za uchem, a otwór zaczepu jest skierowany w dół w stronę szczęki. 
Zdecyduj, na którym uchu chcesz go nosić i odpowiednio złóż zaczep i pierścień.

 Aby przełożyć zestaw słuchawkowy na drugie ucho, przesuń zaczep w górę i wyjmij go z otworu, po czym wciśnij go 
z drugiej strony. Następnie zdejmij zestaw słuchawkowy z pierścienia zaczepu na ucho. Obróć go i włóż ponownie  
z kablem po stronie „L” lub „R”, w zaależności od wybranej strony noszenia, zgodnie z opisem w punkcie 2.
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2 cm
3/4"
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4. noszenie zaczepu na ucho.
 Aby założyć zestaw słuchawkowy, wsuń zaczep za ucho, utrzymując wkładkę przy środkowej części ucha. Zaczep 

na ucho występuje w dwóch rozmiarach, co zapewnia optymalne dopasowanie. Wypróbuj oba i wybierz najlepiej 
dopasowany. 

5. regulacja pozycji mikrofonu.
 Ustaw mikrofon, obracając go wokół zestawu słuchawkowego i zginając wysięgnik, aż znajdzie się w odległości 

niespełna 2 cm przed ustami. 

6. obracanie wysięgnika.
 Wysięgnik obraca się o 360o.

2 cm 
3/4"
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noszenie zestawu słuchawkowego z pałąkiem na szyję
Pałąk na szyję jest dołączany do wybranych zestawów Jabra BIZ 2400. Można go dokupić jako wyposażenie 
dodatkowe do każdego monofonicznego modelu Jabra BIZ 2400. Aby go użyć:
 

     

1

1. wkładanie zestawu słuchawkowego w pierścień pałąka na szyję.
 Pałąk na szyję można dostosować do noszenia na lewym lub prawym uchu. Zdecyduj, czy chcesz nosić go 

na lewym czy prawym uchu i odpowiednio ustaw pierścień. Chwyć pierścień pałąka na szyję jedną, a zestaw 
słuchawkowy drugą ręką. Dopasuj zestaw słuchawkowy do zewnętrznej krawędzi pierścienia pałąka na szyję, 
aby kabel zestawu był skierowany w dół. Ostrożnie wciskaj zestaw słuchawkowy w pierścień pałąka na szyję, 
aż się zablokuje (usłyszysz kliknięcie).
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2. Mocowanie nausznika.
 Wyrównaj nausznik z głośnikiem pałąka na szyję, zakładając nausznik wokół krawędzi głośnika. Obróć nausznik 

na głośniku, aby go dopasować (możesz go zdjąć po zamocowaniu).

3. umieszczanie pałąka na szyję na jego pierścieniu.
 Zamocuj pałąk na szyję, wsuwając jego lewy lub prawy koniec w otwór w pierścieniu. Zwróć uwagę na 

niewielkie wybrzuszenie w pierścieniu pałąka - należy je dopasować do wyżłobienia na końcu pałąka.
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4. zakładanie pałąka na szyję.
 Załóż pałąk na szyję od tyłu, aby ją objął, wygięte części znalazły się nad prawym i lewym uchem, a nausznik na uchu. 

5. wyreguluj pozycję mikrofonu.
 Ustaw mikrofon, obracając go wokół zestawu słuchawkowego i zginając wysięgnik, aż znajdzie się w odległości 

niespełna 2 cm przed ustami. 

6. obracanie wysięgnika.
 Wysięgnik obraca się o 360o.

noszenie podwójnego zestawu słuchawkowego duo headset
(tylko modele Duo)
Podwójną wersję modelu Jabra BIZ 2400 zawsze nosi się na pałąku słuchawkowym. Zakładanie i regulacja zestawu 
słuchawkowego:

 1 2

1. regulacja długości pałąka słuchawkowego.
 Długość pałąka słuchawkowego można wyregulować, dopasowując go do rozmiarów głowy. Pchnij lub pociągnij 

górną część pałąka, aby wygodnie dopasować zestaw słuchawkowy.

2. zakładanie zestawu słuchawkowego.
 Umieść po jednym głośniku na każdym uchu w taki sposób, aby pałąk przechodził przez czubek głowy, tak jak 

zwykłe słuchawki. Zestaw słuchawkowy można nosić na lewym lub prawym uchu - wystarczy odpowiednio 
przekręcić wysięgnik.

2 cm 
3/4"
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3. regulacja pozycji mikrofonu.
 Ustaw mikrofon, obracając go wokół zestawu słuchawkowego i zginając wysięgnik, aż znajdzie się  

w odległości niespełna 2 cm przed ustami.

4. obracanie wysięgnika.
 Wysięgnik obraca się o 360o.

podłączanie zestawu słuchawkowego do telefonu lub komputera
Zestaw słuchawkowy posiada gniazdo Quick Disconnect (QD), które pozwala używać go z różnymi telefonami, 
komputerami i innymi źródłami dźwięku po podłączeniu dowolnego przewodu i adaptera QD firmy GN Netcom A/S.
Aby podłączyć zestaw słuchawkowy do adaptera QD, wystarczy połączyć jego wtyczkę z podobną wtyczką w adapterze. 
Następnie należy podłączyć adapter do telefonu lub komputera i zestaw słuchawkowy jest gotowy do użycia.
Możesz odłączyć zestaw słuchawkowy w dowolnym momencie, nie kończąc bieżącego połączenia (jeśli jakieś 
jest). W tym celu chwyć adapter QD kciukiem i palcem wskazującym i rozłącz wtyczki. Zawsze ciągnij za wtyczki, 
nigdy za przewody.
Więcej informacji o adapterach QD można znaleźć w dokumentacji dołączonej do adaptera i/lub w witrynie 
internetowej www.jabra.com.

dbałość, czyszczenie i konserwacja
- Chroń zestaw słuchawkowy przed zamoczeniem i nigdy nie zanurzaj go w wodzie.
- Nie rozciągaj, nie zginaj ani nie skręcaj przewodu, ponieważ osłabi to złącza i sam przewód, mogąc prowadzić 

do pogorszenia dźwięku.
- Nie blokuj otworów mikrofonu po żadnej stronie wysięgnika. Zaawansowane modele Jabra BIZ 2400 posiadają 

niewielki otwór na obu końcach wysięgnika. Przedni otwór jest częścią funkcji usuwania zakłóceń i chroni 
mikrofon przed zakłóceniami.

- Możesz czyścić nauszniki i inne części zestawu słuchawkowego chusteczką do czyszczenia urządzeń 
elektronicznych i plastiku. Przed ponownym założeniem zaczekaj, aż wyschną. Odpowiednie chusteczki można 
zakupić w firmie GN Netcom A/S; aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy  
GN Netcom A/S. Przy intensywnym użytkowaniu nauszniki mogą ulec zużyciu. Nowe nauszniki można zakupić  
w firmie GN Netcom A/S. 

2 cm 
3/4"
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Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami i normami.

www.jabra.com/weee
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